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 مقدمه

 موجب  شود كه یم  اطالق  ویژگیهایی  به  یفیك ویژگیهای . 1

  یبرا  مالی گزارشهایاطالعات ارائه شده در  سودمندی

بتته ااتتدا   و دستتایابی شتتود متتی كنندگان استتافاده

را میسر  گیری تصمیم پاسخگویی و شامل گزارشگری مالی

 سازد. می 

خ . 2 های  یبر اوا  به  یفیك  ویژگی عات  یمح ندرج  اطال در   م

  نیا  ارائته  یچگونگ گر بهید  یو برخ  یمال  گزارشهای

 شود. یم  مربوط  اطالعات

های . 3 صل  یفیك  ویژگی اوا  مرتبط  یا عات  یبا مح ،  اطال

بوط ” بل ” و “ بودن  مر كا  قا ست “ بودن ات ین  . ا ا

در   كه  است  یگرید ویژگیهایاز   خود ماشكل  ویژگیها

 شود. یم  توصیف 11تا  9  یبنداا

های . 4 صل  یفیك  ویژگی ئه با  مرتبط  یا عات  ارا ،  اطال

  ی. حا است “ بودن فهم  قابل ” و “بودن  سهیمقا  قابل ”

عات گر اطال بوط  ا بل  مر شد،   و قا كا با   آن  سودمندیات

دچار   نبودن  فهم و قابل  نبودن  سهیمقا  قابل  تدرصور

تا  19این ویژگیها در بنداای خوااد بود.   تیمحدود

 شود. یم توصیف 22

 . است  نشان داده شده بعد  صفحه  در شکل  یفیک  ویژگیهای  نیب  رابطه . 5

  تیاهم

  اطالع ات   یب را   الزم  یف  یک ویژگی  كی  تیاهم . است  گیری شاخص تصمیم  كی  تیاهم . 6

  اطالع ات   یف  یک  ویژگیه ای ر یاز س ا   د قب ل ی  با که  است  معیار سنجش  كی بلکه ،نیست

  ش تر نن یب  یبررس    ب ه   یازینباشد ن  تیاهم با  اگر اطالعات ، بنابراینردیقرار گ  توجه مورد

 . ستین
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پاس گوویی   وظیف ه  ایف ای  بتواند ب ر   یا ارائه نادرست نن  حذف که  است  تیاهم با  یاطالعات . 1

و   زانی  م  ، ب ه  اطالع ات    تی  اهم .باش د  مؤثر  کنندگان استفاده  گیری میتصمگزارشور و  واحد

م الی   گزارش های  ک ه  ننج ا  از. دارد  یبستو گزارشورد واح هرو موقعیت خاص   نن  تیماه

 قلم داد ب رای بااهمی ت    مناسبی کمّ اخصشتعیین یك  است، شامل اطالعات کمی و کیفی

 باشد. نمی امکانپذیرنمودن اطالعات 

دان ش و   ،به اطالعات توجه باگزارشور و عملیاتی واحد  و ،قانونی، سازمانی محیطاهمیت در  . 8

 یافش ا  ب رای ما ا ،   ش ود.  کنندگان ارزیابی می و نیاز استفاده کنندگان اطالعات انتظارات تهیه

ری الی   مبل   مهم است حتی اگر  ماهیت نظر ازمقررات قوانین و  رعایت درخصوصاطالعات 

 بااهمیت نباشد. رعایت عدم

  اطالعات  یبا محتوا مرتبط  یفیك  ویژگیهای

  بودن  مربوط

   ماتیتص م  و پاسگوویی واح د گزارش ور   وظیفهایفای  بر  شود که یم  یتلق  مربوط  یاطالعات . 9

  یه ا یابیارز  حیا تص ح ی   تأیی د ا ی  ندهین و  ، حا  گذشته  یدادهایرو  یابیدر ارز  کنندگان استفاده

 شود.  گذشته مؤثر واقع

  یدكنندگییو تأ  یكنندگ ینیب شیپ  ارزش

 نقش های  کنن دگی اس ت.   کنندگی و ی ا ارزش تأیی د   بینی مربوط دارای ارزش پیش اطالعات. 11

ماا ، اطالع ات   عنوان بهباشد.  مرتبط می کنندگی اطالعات با یکدیور بینی کنندگی و پیش تأیید

ک ه س عی    یکنن دگان  فعلی داراییهای واحد گزارشور، برای اس تفاده سطح و ساختار  مورد در

بینی کنن د، دارای   واکنش به شرایط نامطلوب پیش و فرصتها از استفادهدارند توان واحد را در 

ه ای گذش ته م اال      بین ی  پیش مورد درارزش است. همین اطالعات دارای نقش تأییدکنندگی 

 .باشد درباره ماحصل عملیات می

کته  استتصورتی دارای ارزش تأییدکنندگی  اطالعات در. 11

نونی  یا ک شین  ظارات پی یر انا یا تغی ید  جب تأی مو
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ظارات مبانی هایبر ارزیاب شامل انا گردد. ی شاه   گذ

نشان داد کتدا  یتا از  مثال اطالعات باید عنوان به

و  امصتتر  کتتار قبتتال دررا  ختتود یتمتتدیران مستت ول

و رعایتت  اناظتار مورداثربخش منابع، ارائه خدمات 

 اند. مربوط ایفا نموده مقرراتقوانین و 

حاوی . 12 ست  کن ا مومی، مم صد ع با مقا مالی  شهای  گزار

ختدمات  شتده تمتا  یبهتا و اطالعاتی پیرامون ااتدا 

و میتزان و  در آینده واحد گزارشگر از اناظار مورد

نشأ منابعی که برای ارائه این خدمات تخصیص داده م

شتتتود، باشتتتد. چنتتتین اطالعتتتاتی دارای ارزش  می

و بتترای مقاصتتد پاستتخگویی و  استتتکننتتدگی  بینی پیش

صمیم قی می ت بوط تل مون  گیری، مر عات پیرا شود. اطال

 گذشاه یا حال اایرویداداای اقاصادی و سایر رویداد

آینتده  بته مربوط دای اناظارات تواند در شکل نیز می

 کنندگی باشد. بینی دارای ارزش پیش

  اتكا بودن  قابل

  یعار ، کامل بودن بر عالوه كه  اتكاست  قابل  یاطالعات. 13

شاباه ما  از ا نه  التیو ت شد و   تیاام با  جانبدارا با

  انیب  یمدع  باشد كه  یزیچ  آن  معر   طور صادقانه به

ست  آن بهی  ا نه  ا  م  قولمع  یا گو ظار    انیرود ب یانا

 كند.

  صادقانه  انیب

  را كه  ییداداایر رویو سا  د اثر معامالتیبا  اطالعات . 11

عا م ند ب یاد ست  انگر آنیك بهی  ا نه  ا  قول  یا گو   مع

  انیب  طور صادقانه باشد به  انگر آنیرود ب یاناظار م

 رویدادصادقانه بیانگر یا  طور بهاطالعاتی که . كند

، رویدادها، تمعامال است، محاوای رویدادااقاصادی یا سایر ا

 ق راردادی کند که لزوما  همیشه مطابق با ش کل   را توصیف می نظر موردفعالیتها یا شرایط 

 .)رجحان محتوا بر شکل( باشد نن نمی
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ارائه شده در گزارش های م الی ب ا مقاص د      رویدادهایاقتصادی و سایر  برخی رویدادهای . 15

رویدادهای  با مرتبطاطالعات  ارائه رو، این از با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند.، عمومی

ب ر قا اوت    ی اس ت ک ه مبتن ی   یبرنورده ا  مستلزم انجام اغلب مذکور در گزارشهای مالی

وج ود،   ای ن  ب ا  باش د.  اعما  دقت الزم میباشد. برای بیان صادقانه برنوردها،  مدیریت می

 ننه ا اش تباه ب ودن    از ع اری  یاطرفی مطلق برنوردها  بی ،بودن کامل معنای صادقانه به بیان

برخ ی   در اطمینان ضروری است و ممک ن اس ت   در شرایط عدم احتیاط رعایت باشد. نمی

 تراحص الزم باشد تا بهها، رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادبیان صادقانه  منظور به مواقع

 ود.شافشا  غیرمالی اطمینان در اطالعات مالی و میزان عدم

  یطرف یب

ب ا قص د    انتگ اب و ارائ ه اطالع ات    در معنای نداشتن تمایالت جانبداران ه  طرفی به بی . 16

 باشد. میشده  پیش تعیین به نتیجه از دستیابی

ب ه نت ایی ی ا پیام دهای      دستیابی منظور بهکه انتگاب یا ارائه اطالعات مالی،  صورتی در . 11

، ص ورت گی رد   ارزیابی مسئولیت پاس گوویی ی ا اتگ اص تص میم    در شده  پیش تعیین از

وج ود، ارائ ه اطالع ات     ای ن  طرفانه نگواهد بود. با گزارشهای مالی با مقاصد عمومی بی

هدف باش د   گونه اطالعات باید بدون معنا نیست که این طرفانه در گزارشهای مالی بدین بی

 .کنندگان تأثیر بوذارد رفتار استفادهیا نباید بر 

  بودن  كامل

در صورتی از خصوصیت کامل بودن برخوردار اس ت   اطالعات در گزارشهای مالیارائه  . 18

ش امل تم ام اطالع ات الزم ب رای      به ویژگی اهمیت و تحلیل منفعت و هزینه توجه با که

توان د   اطالع ات م ی   برخ ی  ی باشد که مدعی ارائه نن است. حذفرویدادصادقانه  بیان

کنندگان گزارش های   برای استفاده اطالعاتنتیجه عدم سودمندی  و در ننموجب نادرستی 

اطالع ات   بینی شده برای نین ده و  و غیرمالی پیش اطالعات مالی ماا  طور به مالی گردد.
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به اهداف و پیامدهای ارائه خدمات مندرج در گزارشهای مالی باید  دستیابی میزان با مرتبط

 ارائه شود. این اطالعات به مربوط اسباتمح اصلی مبنای با مفروضات همراه

  اطالعات  با ارائـه  مرتبط  یفیك  ویژگیهای

  ش امل   اطالع ات  ارائ  ه   اص لی م رتبط ب ا    ویژگیه ای صکر ش د   1در بند   طور که همان . 13

باش د    ویژگیه ا   نی  فاق د ا   ک ه   ی. اطالعات است “بودن  فهم قابل ”و  “بودن  سهیمقا  قابل ”

 . است  یمحدود  سودمندی  ی، دارا بودن اتکا قابل و  بودن  ربوطم  رغمیعل

  بودن  سهیمقا  قابل

  یرا ط    گزارش ور  واحد  یك یمال  گزارشهاید بتوانند یبا  یمال  گزارشهای  کنندگان استفاده . 11

دارد   ضرورت  بیترت نی. بدمقایسه نمایند با یکدیور واحدهای گزارشور مگتلف را و زمان

  یب را   زم ان   و در طو   گزارشورواحد  در داخل  مشابه  یدادهایر رویو سا  معامالت  اثرات

  مگتلف  گزارشور یواحدها  نیشود و ب  و ارائه  یریگ اندازه  هیرو  با ثبات  گزارشورواحد   نن

 گردد.  تیرعا  مشابه  موضوعات  و ارائه  یریگ در اندازه  هیرو  یز هماهنوین

ای،  وض عیت م الی، عملک رد م الی، رعای ت الزام ات ق انونی و بودج ه         با مرتبطاطالعات  . 11

راستای اهداف پاس گوویی و   های نتی واحد گزارشور، در دستاوردهای ارائه خدمات و برنامه

یابد ک ه امک ان    گیری ضروری است. سودمندی چنین اطالعاتی در صورتی افزایش می تصمیم

ه ا و تاریگه ای    واحد برای دوره نناطالعات مشابه  ،دورهنن  اطالعات با بودجهمقایسه این 

بگ ش  ما ا ، واح دهای    عن وان  بهزمانی دیور، و/ یا اطالعات مشابه درباره واحدهای دیور )

ه ای مگتل ف( وج ود داش ته باش د. بک ارگیری        کننده خدمات مشابه در حوزه عمومی ارائه

موجب افزایش سودمندی مقایس ه ب ین    ،بودجه عملکرد و ردمو درهای حسابداری مشابه  رویه

 بینی شده خواهد شد. نتایی واقعی و پیش
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. اطالعات زمانی قابل مقایسه است که بتوان د  قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی اشتباه گرفت . 11

 اس ت  ممک ن از حد ب ر یکن واختی    تأکید بیش شباهتها و تفاوتهای بین واحدها را نشان دهد.

 کاهش قابلیت مقایسه گردد. به منجر ،ای مشابه گونه بهدلیل گزارش موارد متفاوت  به

ر یو س ا   مع امالت   یم ال   اثرات  و ارائه  یریگ اندازه  که  امر است  نیا  مستلزم  بودن  سهیمقا  قابل . 19

رد و ی  گ  انج ام   هی  رو  بعد با ثب ات   دوره  به  دوره  كیو از   مالی  در هر دوره  مشابه  هایرویداد

  ب ه   لی  ن  یب را   چه شود. اگر  حفظ  مگتلف  گزارشور  یواحدها  توسط  هیرو  یهماهنو  نیهمچن

 . ستین  یخود کاف  یخود  به  شهیاما هم  است  الزم  هیرو  ، ثبات بودن  سهیمقا قابل

  بودن  فهم  قابل

 کنندگان قاب ل در  باش د.   ی استفادهشود اطالعات برا قابل فهم بودن، موجب میویژگی  . 11

باید اطالعات را به نحوی ارائه  عمومیعمومی واحدهای بگش  مقاصد با گزارشهای مالی

 ماهی ت بی انور  ننها و کنندگان  ای استفاده دانش پایهمتناسب با دهد که جوابووی نیازها و 

ی و سایر اطالعات عات مالاطال به مربوطبرای ماا ، توضیحات  ارائه شده باشد. اطالعات

ای  گونه بهها و انتظارات باید با زبان ساده نوشته شود و  نورد  ی توصیفی دستو گزارشها

یك عامل مهم در قابل فه م   فهم باشد. کنندگان قابل راحتی برای استفاده ارائه گردد که به

اع    مناس ب ب  نح و  ب ه بندی اطالعات  ادغام و طبقهارائه ننهاست. نحوه  ،بودن اطالعات

تواند قابلیت فهم اطالعات را افزایش  . قابلیت مقایسه نیز میشود افزایش قابلیت فهم نن می

 دهد.

کنندگان مگتلف با میزان نگاهی متفاوت از فعالیتهای  مالی برای رفع نیازهای استفاده گزارشهای . 15

وما  براساس اطالعات مندرج در گزارشهای مالی عم رو این ازشود.  واحد گزارشور تهیه می

فعالیته ای واح د    م ورد  در متعارفیکنندگان از نگاهی  که استفاده شود تهیه می فرض این

و تمای ل  مطالع ه اطالع ات    همچنین تواناییگزارشور و نحوه حسابداری برخوردارند و 

ای که جهت رفع نیازه ای   در عین حا ، اطالعات پیچیده کار را داشته باشند. این انجام به

شود نباید به بهانه مشکل ب ودن در  نن توس ط برخ ی     تلقی می ،کنندگان مربوط استفاده
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مالی حذف ش ود، گرچ ه ای ن گون ه اطالع ات نی ز بای د         صورتهایکنندگان از  استفاده

 ای ساده ارائه شود. گونه به امکان حد تا

 بودن موقع به

مقاص د   جه ت  درات اینکه س ودمندی اطالع    از قبلبودن به این معنی است که  موقع به . 16

کنن دگان ق رار    اس تفاده  دسترس درگیری از بین برود، این اطالعات  پاسگوویی و تصمیم

تواند س ودمندی اطالع ات را در ارزی ابی     به اطالعات مربوط می موقع بهگیرد. دسترسی 

 گذاری بر تصمیمات ارتقا بگشد. مسئولیت پاسگوویی و توانایی تأثیر

تلق ی ش ود.    موق ع  ب ه است تا بعد از تاریخ گزارش وری همچن ان   برخی از اقالم ممکن  . 11

کنن دگان   گیری، استفاده راستای اهداف پاسگوویی و تصمیم ماا ، ممکن است در عنوان به

نیازمند ارزیابی روندهای موجود در عملکرد ارائه خدمات و عملکرد مالی و انطباق نن ب ا  

 چند دوره گزارشوری باشند.  بودجه

  یمال  اطالعات  یفیك  ویژگیهایبر   حاكم  یتهایمحدود

  فه م   و قاب ل   س ه یمقا  اتکا، قابل  ، قابل مربوط کامال   کرد که  هیته  یاطالعات  توان یم  ندرت به . 18

 .گردد یم  حیتشر 91 تا 13  یتها در بندهایمحدود  نیاز مؤثرتر  یباشد. برخ

  یفیك  ویژگیهای  نیب  موازنه

  یف  یک  ویژگیه ای   نیب    ا مص الحه ی    موازنه  ینوع  اغلب  که  است  نیتها ایمحدوداز   یکی . 13

  ب ودن   مرب وط   از درج ه   اغلب  اتکاتر است  قابل  که  یاطالعات  طور ماا  دارد. به  ضرورت

  ان وا    نیب    ت وازن   ین وع   ب ه   یابی، دست . عموما  هدف عکس  و به  برخوردار است  یکمتر

  ویژگیه ای   ینس ب   تی  . اهم اس ت   یمال  صورتهای  اهداف  به  ییمنظور پاسگوو  هب  ویژگیها

 . است  یقااوت  یامر  در موارد مگتلف  یفیک

  ب ودن  مرب وط  ویژگی  است  ممکن  دهد، اطالعات  رخ  اطالعات  در گزارش یریتأخ  هرگاه . 91

  ینس ب   یته ا یمز  نیب    موازنه  ینوع  تیریمد  باشد  الزم  است  بدهد. ممکن  دست خود را از
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  موق ع   ب ه   ارائ ه   یبرقرار کند. برا “ اتکا  قابل  اطالعات  ارائ ه ”و  “  موقع  به  یگزارشور ”

داد، ی  ا روی    معامله  كی  یها جنبه  همه  شدن از مشگص  قبل  است  ممکن  ، اغلب اطالعات

  ، هرگ اه  عک س   کاهد. به یم  نن  یاتکا  تیاز قابلامر   نیا  شود که  موجود گزارش  اطالعات

ردد،  گ    ام ر انج   ی  ب ا تأخ   یمزبور، گزارش ور   یها جنبه  همه  شدن  منظور مشگص هب

د ی  با  ک ه   یکنندگان استفاده  یبرا  کنیاتکا شود، ل  کامال  قابل  است  ممکن  ات اطالع

  نیب    موازن ه   ب ه  لی  ن  یب را  .ود ش  ده یفا ید ب اص کنن اتگ  یماتیتصم  مدت  نیا یط

  ارائ  ه   مورد زم ان  در  یقانون  الزامات  به  ، باتوجه بودن اتکا  و قابل  بودن  مربوط  ویژگیهای

  چوون ه   ک ه   اس ت   نی  ا ردی  ق رار گ   د م ورد توج ه  ی  با  که  یموضوع  نی، مهمتر اطالعات

 تأمین شود.  و پاسگوویی  یریگ میتصم  یازهاین  ،وجه نیبهتر  به

 الحظات منفعت و هزینهم

  مه م   تیمح دود   كیباشد   یفیک  تیخصوص  كی  نکهیا  یجا  به  نهیو هز  منفعت  نیب  توازن . 91

  یابی  باشد. معهذا ارز  نن  و ارائ ه  هیته  نهیاز هز  شید بیبا  از اطالعات  حاصل  . منفعت است

  عه ده  ه ا لزوم ا  ب ر    ن ه یهز . ما افا   اس ت   ین د قا اوت  یفرا  كیاساسا    نهیو هز  منفعت

  اطالعات  منافع  نیرد. همچنیگ یبرند قرار نم یم  بهره  اطالعات  از منافع  که  یکنندگان استفاده

،  است  شده  هیننها ته  یبرا  اطالعات  که  ییر از ننهایغ  یکنندگان استفاده  بینص  است  ممکن

.  اس ت   مش کل   اطالع ات   و ارائ ه   هیته  نهیهز و  منفعت  یابیارز  اغلب  فوق  لیدال  شود. به

  کنن دگان  و استفاده  کنندگان هیز تهیو ن  یحسابدار  یاستانداردها  کنندگان نیتدو  حا   نیا با

 باشند.  نگاه  تیمحدود  نید از ایبا  یمال  صورتهای

 تأییدهای  زینههنوری و پردازش اطالعات،  جمعهای  های تهیه اطالعات شامل هزینه هزینه . 91

کنن دگان اس ت.    های تحلیل و تفسیر اطالعات به عهده اس تفاده  . هزینهاست هاانتشار نن و

ها ش امل   . این هزینهکند هایی را بر ننها تحمیل می همچنین حذف اطالعات سودمند، هزینه

نی از، ی ا ت الش     ب ه اطالع ات م ورد    کنندگان برای دستیابی که استفاده استهایی  هزینه

های ناقص در گزارشهای م الی ی ا س ایر     داده از استفاده بابرنورد نن اطالعات،  جهت در
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ارائه اطالعات در گزارشهای مالی با مقاصد  جهت درکنندگان  شوند. تهیه منابع، متحمل می

کنن دگان خ دمات و    وج ود، دریاف ت   ای ن  شوند. با عمومی، تالش زیادی را متحمل می

ش وند چ را ک ه من ابع      ایت متحمل هزینه چنین تالشهایی م ی کنندگان منابع، در نه فراهم

ها جهت منظور نم ودن در   نوری داده جای مصرف در فعالیتهای ارائه خدمات، در جمع به

 شود. گزارشهای مالی با مقاصد عمومی مصرف می

 



 

 

 


